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Pedres cargolades

Els ammonits eren un grup
de mol·luscos marins que
van viure fa entre 400 i 65
milions d’anys. Estaven
emparentats amb els
actuals pops, sèpies i
calamars. Tenien una sèrie
de tentacles units
directament al cap, i una
conquilla cargolada en
espiral que els protegia i els
donava flotabilitat. Moltes
conquilles s’han conservat
fossilitzades. Com que
recorden les banyes d’un
moltó s’han anomenat
ammonits, és a dir,
“pertanyents a Amon”.

L’ammonit és un
mol·lusc fòssil

Totes les gallines han nascut d’un ou,
però abans que elles les aus més
primitives també naixien d’ous, i els
rèptils, els amfibis, els peixos i fins i tot
els invertebrats neixen d’algun tipus
d’ou. De fet, un ou no deixa de ser una
cèl·lula, per tant als primers organismes
unicel·lulars d’alguna manera se’ls podria
considerar ous. Sens dubte l’ou es va
avançar uns 3.300 milions d’anys a la
gallina. Deunidó.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Què va ser primer,
l’ou o la gallina?
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Amun, who was the most important god in ancient Egypt, was mainly
associated with the sun. Pharaons of different dynasties adopted his name
in their titles, such as the famous Tutankhamun whose name meant

“living image of Amun”. The Greeks identified him with Zeus and the
Romans identified him with Jupiter. He was depicted in his human form
with a long pointed beard, or in his animal form, with ram head and horns.

● God: Déu ● mainly: principalment ● meant: significava ● depicted: representat
● ram: moltó ● horns: banyesVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Què els devia passar als homes del bar que semblaven tan espantats quan han entrat?

● I’m soaking:
estic xop

● frightened:
espantats
● scared:
espantats

VOCABULARY

PAOLA FRANCO, 12 ANYS




